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Colostrum Junior (Colostrigen) zawiesina 150 ml
 

Cena: 135,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Zawiesiny

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
liofilizowane colostrum bovinum 2h oraz substancje pomocnicze: woda oczyszczona (rozpuszczalnik), sorbitol E420(i) (rozpuszczalnik),
lecytyna E322 (emulgator), polisorbat 80 E433 (emulgator).
Produkt bez glutenu i GMO. Zawiera naturalną laktozę.

5 ml zawiesiny zawiera:

500mg* liofilizowanego colostrum bovinum 2h

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
150 ml

Charakterystyka

COLOSTRUM JUNIOR GENACTIV, zawiesina doustna 150 ml to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które chcą zachować
zdrowie swojego organizmu. Produkt stworzony jest na bazie colostrum bovinum - wyjątkowej i niezwykle skutecznej substancji
naturalnej. Starannie opracowana i opatentowana procedura pozyskiwania surowca oraz zaawansowana technologia procesu
liofilizacji sprawia, że otrzymane colostrum zachowuje swoje naturalne właściwości oraz jest bogate w witaminy i minerały. To
jedyne na rynku colostrum pozyskiwane w ciągu 2 godzin po rozpoczęciu laktacji, dzięki czemu zawiera najwięcej bioaktywnych
substancji.
Colostrum w naturalnej postaci jest wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków, powstającą w ostatnim okresie przed porodem i w
pierwszych dniach po porodzie. Colostrum jest pierwszym pokarmem każdego nowonarodzonego ssaka, także człowieka.
Colostrum przekazuje dziecku immunoglobuliny i inne substancje odpornościowe chroniąc nowe życie przed infekcjami.
Substancje zawarte w colostrum charakteryzują się prawie 40-krotnie zwiększonym udziałem biologicznie aktywnych
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składników w porównaniu z mlekiem naturalnym. Obecne w zawiesinie colostrum bovinum zawiera między innymi: czynniki
odpornościowe (immunoglobuliny), witaminy i minerały, czynniki wzrostu, białka bogate w prolinę (PRP), lizozym i laktoferynę.

Składniki colostrum bovinum, szczególnie laktoferyna i peptydy bogate w prolinę (PRP), sprzyjają utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania organizmu poprzez:

wspieranie rozwoju i utrzymania naturalnych mechanizmów obronnych
wspieranie odporności na działanie stresu
wspieranie utrzymania sił witalnych i funkcji poznawczych
wspomaganie prawidłowej pielęgnacji skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
5-10 ml zawiesiny dziennie na czczo przed posiłkiem lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Maksymalna porcja dzienna to 15 ml
przyjmowanych w porcjach podzielonych. Przed każdym użyciem butelkę należy wstrząsnąć przez 10 s. Odkręcić nakrętkę, zamocować
łącznik w otworze butelki. Połączyć dozownik z łącznikiem. Odwrócić butelkę do góry nogami i tłokiem dozownika naciągnąć
odpowiednią porcję zawiesiny. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 30 dni. Dla dorosłych i dzieci od 3.roku życia.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować
preparatu po upływie jego ważności.

Producent
Genactiv Spółka z o.o.
ul. Bartoszewo 1a
72-004 Tarnowo

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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